winckheistelni Winkler Miklós t
Váratlanul távozott körünkből. Elmiilását megelőző napon
még egyesületünk íróasztalánál szorgoskodott!, ma már ott pi
hen, ahol annyi kiváló szaktársunk, a farkasréti temetőben:
winckhelsleini
Winkler
Miklós 1865-ben Eperjesen szüle
tett. 1892-ben lépett a liptóujvári m. kir. íőerdőhivatalnál szol
gálatba, később (1895) a kolozsvári és orsovai erdőhivatalnál
szolgált, míg 1905-ben mint építésvezető a gödöllői erdőhiva
talhoz került, 1915-ben ugyanilyen minőségben a nagybányai
főerdőhivatalhoz helyezték át.
Kiváló képességei révén került 1920—22. évek alatt a faértékesítő hivatalhoz, ahol részben mint főnökhelyettes, később
mint főnök közmegelégedésre működött.
1918-ban főerdőtanácsos lett, 1925. évben nyugalomba vo
nult, amely alkalommal érdemei elismeréséül a miniszteri taná
csosi címet nyerte.
Munkaszeretete azonban nem hagyta nyugodni, önzetlenül
felajánlván szolgálatait Egyesületünknél, ahol a titkári teen
dők elvégzésénél segédkezett. Legutóbb az erdőbirtokok meg
oszlására vonatkozó statisztikai adatok feldolgozásával foglal
kozott.
Közszeretetben álló egyéniség volt, típusa a szorgalmas,
lelkiismeretes tisztviselőnek, akire mindenkor csak meleg ro
konérzéssel fogunk visszaemlékezni.
Budapesten és a közeli vidéken élő szaktársai okt. 8-án
kísérték ki utolsó útjára, ravatalánál de Pottere Gerard min.
tanácsos mondott megható gyászbeszédet.
Nyugodjék békében!

KÜLÖNFÉLE K
Nemzetközi talajtani konferencia hazánkban.
Augusztus
hó első hetében kb. negyven főnyi külföldi társaság járt ha
zánkban, Sopronból kiindulva végig Túladunán, a volt „déli"
vasútvonal mentén és a Hortobágyig.
A tanulmányutat a M. kir. Földtani Intézet kezdeményezte
és szervezte báró Nopcsa Ferenc vezetésével. Célja volt a
Treitz Péter-féle klima-regionális térkép szerkesztésének meg
ismerése annak megállapítása végett, hogy alkalmas-e annak
alapelve arra, hogy egész Európának talajtani térképe ennek
alapján szerkesztessék. A konferencia a finn Frosterns elnök
lete alatt állott és azon a talajtannal foglalkozó tudósok leg
előkelőbbjei vetlek részt, köztük az orosz Glinka,
akinek
munkái a nemrég meghalt német Bammin-éval
együtt a mo-

dern talajtannak úttörését és megalapozását jelentik; volt
köztük több erdőmérnök és bányamérnök is, főiskolánk ré
széről Vági István és dr. Wendl Miklós vettek részt.
A konferencia hazánk nyugati kapujában, Sopronban kez
dődött, annak résztvevői megtekintették
főiskolánkat is,
amelynek aulájában a távollévő rektorok megbízásából e sorok
írója üdvözölte a résztvevőket az ősi „ A l m a Mater" falai kö
zött. Röviden vázoltam főiskolánk történetét, szomorú ©tűze
tésünket, nyomorúságunkat az ideiglenes menhelyen és a kb.
n é g y évvel ezelőtt kezdődő feltámadásunkat, Voltak sokan,
akik részvéttel, sőt megdöbbenéssel értesültek a történtekről,
mert ha tudtak is arról, hogy minket megvert a Trianon, de
nem tudták, h o g y ennyire tönkretett és mindenünkből ki
fosztott.
A n n á l jobban esett az elismerés, amivel az eddig elért
eredményeknek adóztak, különösen Kraus tharandti tanár, aki
három évvel ezelőtt látta főiskolánkat a mai helyén teljesen
kezdetleges állapotban, csodálattal ismerte el három év mun
kájának eredményét,
A konferencia különösen a növénytani, a vegytani (talaj
tani ill. termőhelyismerettani) és a geológiai tanszékeket, a
kísérleti állomást és a botanikus kertet szemlélte meg beha
tóbban, a külföldi résztvevőknek átadtuk az „Erdészeti Kísér
letek" nemrég megjelent első füzetét, amelynek éppen a kon
ferencia tárgykörébe v á g ó cikkei n a g y o n lekötötték az érdek
lődésüket.
A konferencia eredményeire nem óhajtok kitérni, erről a
résztvevő kollegáink fognak beszámolni, az erdőgazdaság szem
pontjából azonban itt is meg kell jegyeznem, hogy a m a g y a r
részről adott nyomtatott kalauzba téves adat csúszott be, mert
a sopronvidéki erdők fenyves régiónak vannak feltüntetve.
E r r e a tévedésre talán az adott okot, h o g y jelenleg sok a fenyő
ültetés Sopron környékén és h o g y a Rozália—Irottkő vidékén
őshonosnak tartjuk a lucot, jegenyét és veresfenyőt, az erdei
fenyő jóval túllép ezeknek körén. (Fekete-Blattny.) E z azon
ban még korántsem jelentheti azt, hogy az itteni erdők a*\
fenyők övébe esnének, sőt az egész soproni erdő — különösen
az a rész, amit a konferencia bejárt — határozottan a lomb
erdők övébe tartozik, amelyben a vezető kocsánytalan tölgy
mellé egyéb lombfa is vegyül, az alsó részben, a síkságokkal
határos övben főképen a gyertyán, a felsőben már a bükk is.
A fenyves régió csak feljebb kezdődik, de még a Rozália és
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V á g i István felhívta figyelmeimet arra, hogy ez a téves adat
Stremme-nék
„Grundzüge der praktischen Bodenkunde" című 1926-ban
megjelent könyvébe is bekerült.

az Irottkő vidéke sem mondható fenyves régiónak, mert ott
is csak elszórtan, a fenyves régióból kivetett
szigetekként
jelentkeznek a fenyők, sőt az őshoiiosságuk nem áll minden
kételyen felül.
A fenyves régió szót egyébkép is nagyon óvatosan kell
kezelnünk, mert az erdei és a fekete fenyő (a boróka is) nem
fogható egy kalap alá a többiekkel. Rendesen a fenyves régió
alatt a jegeoye-luc övét értjük, ezekhez helyenként még a
veres, a havasi és a törpefenyő is csatlakozik. A z erdei és a
feketefenyő őshonos elterjedési köre lényegesen eltér.
Róth
Gyula.
A gyapjas pille (Oeneria dis-par) természetes ellenségei.
M á r n é g y esztendeje foglalkozom a gyapjas pille életmódjával,
mely idő alatt néhány érdekes megfigyelést tehettem.
Megfigyeléseimet a következő helyeken végeztem: 1923-ban
a debreceni nagyerdőben, 1924-ben Nagycsere környékén,
1925—26-ban pedig Baja mellett a Pandur-szigeten, valamint
a Duna másik oldalán levő Pörbölyön és 1926-ban Galgamácsán.
Nem mulaszthatom el, hogy ez alkalommal az erkölcsi
támogatásért Debrecen városának, az ottani M. kir. erdőhiva
talnak, Tikos Béla és Puskás K á r o l y főerdőmérnök uraknak,
a kalocsai érsekségnek, Matusovits
Péter erdőigazgató és
Hárs Richárd főmérnök uraknak, valamint Ivanich
Ferenc
min. tan., erdőigazgató és Garlathy Oszkár erdőtanácsos urak
nak ezúton is hálás köszönetemet ki ne fejezzem.
Megfigyeléseim eredményét röviden a következőkben fog
lalhatom össze.
Megállapítottam, hogy a gyapjas pille petéinek e g y i k pusz
títója a Dermestes lardarius nevű bogár álcája, mely a pete
csomókon lakmározik és í g y nagyon sokat pusztít el belőlük.
Megfigyeltem, hogy a gyapjas pille petéiben k é t kis darázs
élősködik, vagyis ez a pusztítója. A két darázs
(Anastathus
bifasciatus
és Schedius kuwanae) lárvája az egyes petékben
fejlődik ki.
A madarak között eddig csak két széncinke (Parus
major)
gyomrában találtam meg a gyapjas pille petéit, de több mint
valószínű, hogy tél idején az összes cinegefélék, talán a fakusz
és csuszka is pusztítói. '
A nagy tarka harkály (Dendrocopus major) egy májusban
elejtett példányának gyomrában többszáz gyapjas pille her
nyót találtam. A hernyók még kicsik voltak, alig haladták
meg kikelésük idejét.
:
Megfigyeltem, hogy. a hernyót első és második vedlés után
két kis fürkészdarázs pusztítja és pedig az Apanteles
vitri-

pennis és. melanoscelus. A z előbbinek előfordulása igen gyakori
s ezért nagyon hasznosnak mondható.
A harmadik vedlés után a hernyót egy nagyobb fürkész
darázs, a Hyposater
disparis támadja meg, amely azonban
nem nagyon gyakori. A hernyónak ugyanebben a stádiumában
csoportosan az Apanteles fulvipes nevü kis fürkészdarázs fej
lődik ki.
A negyedik és ötödik vedlés után a légyparaziták egész
csoportja jelentkezik. Leggyakoriabbak a Parasetigena
segregata, Tachina larvarum,
Carcelia gnava,
Lydella
nigripes,
Zenillia libatrix, Sturmia gilva és Compsilura concinnata nevű
légy lárvája, mely tömeges fellépésével csaknem teljesen el
pusztítja a gyapjas pille hernyóit.
Meg kell emlékeznem a Silpha guadripunctata
és Calosoma sycophanta
nevű bogárról is, amely úgy kifejlődött, mint
lárva alakjában serény pusztítója a gyapjas pille hernyóknak,
valamint a báboknak. Megemlíthetem még, hogy a bábokban
fejlődik ki a Blepharipa scutellata nevű légy is ritkábban az
Ichneumon ruflpes nevü fürkészdarázs.
Megfigyeléseim eredményeinek közlésével is rászeretném
terelni a figyelmet a gyapjas pille természetes
pusztítóira,
amelyek a pille hernyóinak veszedelmes elszaporodását meg
akadályozzák.
Hogy megfigyeléseintet
tovább folytathassam,
ez alkalom
mal arra kérem az erdőgondnok
urakat, hogy ahol a gyapjas
pille jövő évi előfordulása
nagyobb mennyiségben
valószínű
(a petéket könnyen fel lehet ismerni a fák törzsén, jellemző
sárga, gyapjúszerü
burkolatukban),
ezt egy
levelezőlapon
tudomásomra
hozni szíveskedjenek.
Újhelyi József Budapest,
80. Magyar Nemzeti Múzeum.
A gödöllői kulturális és gazdasági kiállításról. A gödöllői
közművelődési egyesület és az orsz. faluszövetség által Gödöllőn
rendezett kulturális, ipari és mezőgazdasági kiállítás, mely Gö
döllőn f. évi augusztus hó 5—10. napokon zajlott le, ismét tanú
bizonyságot tett országunk kulturális és gazdasági - életének
rohamos fejlődéséről.
Bár a kiállítás minden egyes csoportja, méltán megragadta
figyelmünket és kiállított tárgyaival messze túlszárnyalta a
szokásos vidéki kiállításokat, mégis egyrészt lapunk szűk kere
teit, másrészt azt a célt tekintve, melynek szolgálatában állunk,
ez alkalommal csakis a Elállítás leglátogatottabb és bennünket
leginkább érdeklő erdészeti csoportjával kívánunk foglalkozni.
A z erdészeti kiállítás a m. kir. udvari vadászmesteri hiva
tal udvarán és annak 4 termében nyert elhelyezést.

Mindjárt a külső bejáratnál megragadta a látogatók figyel
mét e g y teljes eredetiséggel rögtönzött kincstári vágásterület
képe, mely mellett ott. látjnk a máriabesnyői állami csemetekert
e g y i k részletét g y ö n y ö r ű , erőteljes üde csemetéivel. T o v á b b
menve, tájékozást szerezhetett a szemlélő az állami csemeteker
tekben használatos iskolázó és vetőgépek, valamint kapáló ekék
mikénti használatáról.
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A z első és harmadik teremben látjuk a gödöllői m. kir. áll.
és kor. uradalmi erdőigazgatóság kerületéhez tartozó magán
uradalmak u. m. Gróf Pappenhehn
Szikfriedné bujáki ura
dalma (vezető erdőtiszt: Zólyomi Imre erdőtan.), esztergomi
hercegprimási uradalom (vezető erdőtiszt: Schmidt
Ernő fő
erdőtanácsos), V á c i püspöki uradalom (erdőtiszt: Barsy Nán
dor főerdőmérnök). Huszár Tibor vámosmikolai hitbizományi
uradalma (vezető erdőtiszt: Mathisz Gyula főerdőmérnök), va
lamint özv. Sváb
Jánosné diósjenői uradalma
(erdőtiszt:
Kuzma Gyula ny. m. kir. főerdőtanácsos) által kiállított és ta
nulságosan elkészített szebbnél szebb dombormű térképeket,
szenitő boksa és mészégető kemence modelleket, félgyártmá
nyokat, diagrammokat és fényképeket.
Igen tanulságos és helyes elrendezésében megkapó volt a
hercegprimási uradalomnak mintegy 60 drb -ból álló
faipari
kiállítása.
Ugyancsak külön említést érdemel Keiner Rezső ny. erdő
mérnök gödöllői magkereskedőnek szakszerű
körültekintéssel
és gondossággal összeállított nagy maggyűjteménye, valamint a
Pálóczi Horváth István Örkényi földbirtokos által
kiállított
nyárfából készült targonca, melynek különös érdekessége az,
h o g y ezen nyárfát, melyből a targonca készült, maga a tulaj
donos ültette 1886. évben.
A kiállítás legaktuálisabb és legérdekesebb része azonban
a gödöllői m. kir. áll. és koronauradalmi erdőigazgatóságnak
az alföldi fásítás propagálása érdekében kifejtett munkásságá
nak eredménye volt, mely a második teremben nyert elhelye
zést. Sok! és tanulságos látnivaló volt itt. Elsősorban a N a g y 
magyarország és Csonkamagyarország erdőterületeit, fakivitelét és fabehozatalát feltüntető diagramm tájékoztatta a szemlé
lőt, m i l y n a g y területtel fogyott erdőállományunk.
E szomorú statisztikát feltüntető igen ízlésesen kiállított
diagramm mellett azonban ott voltak a figyelmeztető táblák.
„Telepítsünk erdőt az Alföldön.'' „Fásítsuk be szikes terü
leteinket."

A z Alföldfásítás terén az erdőigazgatóság kerületéhez tar
tozó Pest és Szolnok vármegyékben eddig elért eredményeket
két diagramm tüntette fel.
Különös érdeklődést keltett Ajtay Jenő m. k. erdő tanácsos
által az Alföld különböző részeiről hosszú évi gyakorlati tapasz
talatai alapján összegyűjtött homokgyűjteménye.
Tízféle jellegzetes homoktalaj mellett nem csak az azokon
díszlő növényzet volt látható, hanem a részletes magyarázatok
hói megállapítható volt, mely talajokba való az akác és tölgy
és mely talajok egyáltalán nem valók akácnak.
A z ily szakszerűséggel végzett erdősítések eredményéről a
tápiógyörgyei Györgyey és Tápiószecsői Hevesy uradalom erdő
sítéseiről készült igen szép fényképfelvételek fényes tanúbi
zonyságot tettek.
E fényképfelvételek legérdekesebbje a Hevesy-féle urada
lomban teljesen lesilányodott homoklegelőn mezőgazdasági
köztes míveléssel létesített 3 éves akácültetés deliblati ágnyeső
fűrésszel felnyesve, valamint azon felvétel, mely ezen ültetést
még fel nem nyesett állapotban bemutatja.
Hasonlóképen igen tanulságosak voltak a Györgyey
urada
lomnak a talaj javítása és a talajélet előmozdítása érdekében
cserjékkel (Orgona, Fagyai, Boróka, Sóska, Borbolya) mester
ségesen alátelepített akácosáról készült fényképfelvételek is.
Ugyancsak érdekes és szép felvételek kerültek bemutatásra a
karcagi szikes kísérleti telepen elért eddigi fásítási eredmé
nyekről. Emellett méltó feltűnést keltettek az ottani szikes
területen egyszeri traktorozással megmunkált és szalmatörekke behintett szikes talajba elvetett kocsányos tölgy makkból
fejlődött 1 éves csemeték, melyek eredetben lettek bemutatva.
A z eidészeti kiállítás ezen részét Hepke Arthur m. kir. foerdőtanácsos rendezte, munkájában főleg Kiss Zoltán m. kir.
föerdőmérnök, vitéz Kristófy
Gyula segéderdőmérnök és Fónai
Mihály m. kir. főerdőőr támogatták.
A koronauradalom erdészeti üzeme bemutatta a különféle
erdőmérnöki műszereket, egyes erdőhivatalok gazdasági ter
veit, saját akácfatermési tábláit, a koronauradalom erdőterüle
teiről készült átnézeti térképet, az erdőbirtok területi, fhúllof
mány- és korosztály viszonyainak grafikus ábráit.
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Bemutatta az uradalom a József főhercegliget idegen fa
nemeinek lombgyííjteményét, továbbá a rendes állományában
levő főbb fanemek kiválóbb példányainak korongjait.
Kiállította továbbá az uradalom a kerületében
termelni
szokott fagyártmányait (donga, hasítványok, keréktalpak, kül-

lők, M. A. V . talpfák, somfanyelek és házi faipari
tárgyait
nyárteknők, lapátok, kanalak, stb.), a kerületében előforduló
lepkefajokat, továbbá több fontos kártékony rovarnak és élősdieinek gyűjteményét. Bemutatott több fabetegséget és rend
ellenes növésű törzsrészletet,
Igen szép volt a visegrádi apátkuti kőbánya üzem kiállí
tása, amely saját termelési gyártmányait és dísztárgyait állí
totta ki igen ízlésesen elrendezve.
Fentieken kivül számtalan erdőgazdasági fényképfelvétel
díszítette a gödöllői erdőigazgatóság üzemi kiállítását.
A z erdészeti kiállítás ezen részét Lengyel Viktor m. kir.
erdőtanácsos rendezte, munkájában főleg Rohoska Soma erdőmérnök és Orbán László segéderdőmérnök támogatták.
Aranyéremmel lettek kitüntetve:
A kiállítás szép és ízléses elrendezéséért Hepke Arthur m.
kir. főerdőtanácsos, Lengyel Viktor m. kir. erdőtanácsos, hat
hatós közreműködésükért: Ájtay Jenő, Jeszenszky
Kálmán m.
kir. erdő tanácsosok, a kiállított tárgyakért: a gödöllői m. kir.
áll. és koronaurad. erdőigazgatóság, az esztergomi Hercegpri
mási urad. erdőhivatala, gr. Pappenheim Siegfriedné
bujáki
uradalma, a m. kir. áll. és kor. urad. visegrádi kőbányaüzeme.
Ezüstérmet nyertek:
Váci r. k. püspöki uradalom, Huszár Tibor hitb. uradalma,
Kuzma Gyula ny. m. kir. főerdőtanácsos, Keiner Rezső ny. m.
kir. erdőmérnök, magkereskedő, Loványi Heribert m. kir. főr
erdőmérnök, Kiss Zoltán m. kir. főerdőmérnök, Rohoska Samu
m. kir. erdőmérnök, Orbán László m. kir. segéderdőmérnök,
Vitéz Kristófy
Gyula m. kir. segéderdőmérnök, Fónai Mihály
m. kir. főerdöőr.
. Elismerő oklevéllel
Györgyei uradalom
piószecső, Gulyás Jenő
Vermes Viktor, Krause
m. kir. erdőtanácsosok,
ráth Béla, Szalay Rezső
nos m. kir. erdőőrök.

lettek kitüntetve:
Tápiógyörgye, Hevessy uradalom Tám. kir. főerdőtanácsos, Fischer K á r o l y
Dezső, Pauer Jenő, Garlathy
Oszkár
Kovács Lajos m. kir. erdőmérnök, Ba
erdőmérnökök, Farkas József, Bölcs Já

A bírálóbizottság tagjai: de Pottere Gerard min. tan.
Ritter K á r o l y ny. m. kir. főerdőtanácsos voltak.

és

Felhívás lapunk t. olvasóihoz. Egyik, magát megnevezni
nem kívánó szaktársunk az általa feltalált és nagyobb meg
rendelés esetén gyártatni szándékolt gyutacsoló készülék árá
nak 30%-át az Egyesületünk céljaira önzetlenül felajánlotta.

Felhívja ennélfogva lapunk t. Olvasóközönségét, hogy
amennyiben az alább leírt gyutacsolókészül éket megrendelnék,
tegyék azt e g y a szerkesztőségünkhöz címzett levelezőlapon,
mert ezáltal egyben az Egyesületünk érdekeit mozdítják elő.
A készülék 12, 16 és 20 kaliberben sárgarézből készülne;
„Special", „Gevelot" és „ E l e y " gyutacsok gyutacsolására hasz
nálható.
A készülék nagybani és olcsó előállítását a Vadásztöltény-.
Gyutacs- és Fémárúgyár vállalta el abban az esetben, -ha leg
alább 10.000 darabra szóló megrendelést kap. Eladási
megrendelés mennyiségéhez mérten 60.000—65.000 korona (4.8—
5.2 pengő) lenne. Ez az amúgy is mi
nimális vételár már az első 100 drb
hüvely újragyutacsolásával
teljesen \
visszatérül.
A vételár beküldésére annakide
jén cseklapot küldünk a megrende
lőknek.
A

GYUTACSOLÓKÉSZÜLÉK
LEÍRÁSA:
Szabadalom száma: 88.943.

Á készülék — amint az ábrákból
látható — egy darab rézhengerből,
egy darab rézfogantyúból és három
darab acélbetétből áll. A betétek
„Special", „Gevelot" és „ E l e y " gyuta
csokhoz valók. A „Special"' gyuta
csokhoz való betét a fogantyúban
látható.
A kigyutacsolandó hüvelyt a rézhengernek lyukkal ellátott
felére állítjuk, a fogantyú tartályából kivesszük a gyutacsnak
megfelelő acélbetétet, ezt a fogantyú alsó részébe illesztve, a
fogantyút betesszük a hüvelybe s vele a gyutacsot kiszorítjuk.
A z elsütött gyutacsot legjobb nemsokára a vadászat után
kiszorítani, mert hosszabb idő alatt megrozsdásodhatik s nehe
zebben vehető ki.
A gyutacs betevése előtt a fogantyúból kivesszük az acél
betétet, a fogantyút a töltényhüvelybe téve megnézzük, hogy
a hüvely rézfeneke nincs-e deformálva. Ha a hüvely feneke dom
ború v a g y homorú lenne, a hüvelyt a hengernek lyuknélküli,
de szintén bemélyített felére állítjuk s egy fadarabbal v a g y
kalapáccsal addig ütünk a fogantyúra, míg a fenék kiegyene
sedik. Ha a hüvely feneke egyenes,' kézzel beillesztjük az új

gyutacsot s a hüvelyt a hengernek ismét lyuknélküli felére
állítva, a fogantyiival annyira leszorítjuk, hogy a gyutacs fe
neke a hüvely fenekével e g y síkba jusson.
•A. m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolának évmegnyitó közgyűlése. A főiskola ünnepélyes megnyitása f. évi
október hó 10-én, nagyszámú közönség jelenlétében folyt le. Az
ünnepély tárgysorozata a következő volt: 1. M a g y a r Hiszekegy.
2. Tettamanti Jenő lelépő rektor beszámolója. 3. Fekete Zoltán
rektor évmegnyitó beszéde. 4. Himnusz.
Állandó gombaismertető tanfolyam. A m. kir. Növény élet
és Kórtani Állomás 1926. évi november hó 1-ével kezdődő, évrőlévre megismétlődő gombaismertető tanfolyamot fog tartani.
A tanfolyam két részre van osztva. November 1-től március
31-ig, kb. hetenként 1, a késő délutáni időben tartandó, legfel
jebb összesen 20 elméleti óra és június 1-től szeptember l-ig
összesen 10 gyakorlati, szabadban (budai erdők) tartandó össze
vont óra.
A tanfolyam célja: A gombaismeret terjesztése által Ma
gyarország vadon termő gombáinak intenzívebb kihasználása;
a mérgezési esetek csökkentése végett a mérges gombák alapos
ismertetése.
Jelentkezés,
beiratási díj: Jelentkezni lehet a m. kir. Nö
vényélet és Kórtani Állomáson Budapest, II., Döbrői-út 17.
minden év október hó l-ig, A folyó évben október 30-ig. Beira
tási dij: 60 pengő. Folyamodásra szegénységi bizonyítvány mel
lett indokolt esetben kevesebb, sőt ingyenes is. Jelentkezhet
bárki, aki 16 évet betöltött (nők is), erkölcsi bizonyítvánnyal.
A tanfolyam bezárása: A m. kir. Növényegylet és Kórtani
Állomás minden év szeptember 15-én (esetleg az utána követ
kező napokon), első esetben 1927-ben bezáró vizsgát rendez a
résztvevők között, melynek eredményéről bizonyítványt állít ki.
A z órákat azért tartják gyér időközönként, hogy azokon a
vidékiek huzamosabb budapesti tartózkodás nélkül is résztve
hessenek.
Közelebbi felvilágosítással a fenti intézethez kell fordulni.
„Tér és forma" címen a „Vállalkozók Lapja" havonkint
építőművészeti mellékletet ad ki, mely neves építészek alkotá
sainak ábrázolásával, valamint különféle rendeltetésű épületek
terveinek ismertetésével szélesíti a szakemberek tudását. K i 
adóhivatal: Budapest, V I I . , Erzsébet-körut 29.
Sajtóhiba igazítás, dr. Ajtay Sándor: Erdészeti jogunk re
formja és az erdészeti igazgatás" című cikkénél a 369. oldalon
felülről számítva a 12-ik sorban „a törekszik" szó után beillesz
tendő „éppen
a szakszempontok
sérelmét hozza
magával".

